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بريطانيا

كاميرون يواجه «أوراق بنما» ...وحزبه
سبق لديفيد كاميرون
ُّ
أن اتهم بالتهرب
الضريبي واالستفادة من
«األوفشور» ،وبالتالي لم
تقدم «أوراق بنما» إال ّ
معطيات إضافية .لكن
أسبوعًا صعبًا ّ
مر عليه،
نتيجة ّ
تبدل ظروفه
السياسية
ناصر األمين
ك ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطانية ال ـصــادر منذ أي ــام عقب
كـشــف «أوراق بـنـمــا» ت ـه ـ ّـرب ديفيد
ك ــامـ ـي ــرون م ــن الـ ـض ــرائ ــب ،مـشــابـهــا
لتصريح صدر في  2012حني نشرت
صـحـيـفــة «ذا غ ــاردي ــان» ت ـقــري ـرًا عن
ّ
تورطه بأمر مشابه .إن «هذه شؤون
خاصة» ،هذا ما قاله التصريحان.
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــرة ،ن ـت ـي ـج ــة عـ ــوامـ ــل
س ـيــاس ـيــة عـ ــدة (أه ـ ّـم ـه ــا االس ـت ـف ـتــاء
امل ــرت ـق ــب حـ ــول ع ـض ــوي ــة بــريـطــانـيــا

ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،واالن ـق ـســام
ف ــي «حـ ــزب امل ـح ــاف ـظ ــن») ،ل ــم يكتف
البريطانيون بالتصريح ،مــا أجبر
كاميرون على االعتراف بأنه استفاد
من «قطاع األوفشور» بنحو  30ألف
جنيه اسـتــرلـيـنــي إث ــر بيعه األسـهــم
ّ
قبل أن يتسلم رئاسة الحكومة .كذلك
كشف عــن عــائــداتــه بــن عــامــي 2009
و ،2015لكن دون جــدوى ،إذ أظهرت
ّ
تلك الحسابات أنه تسلم من والدته
مبلغ  200ألف جنيه على شكل هدايا
في عام  .2011وفيما رأى البعض في
ّ
ذل ــك مـحــاولــة لـلـتـمــلــص مــن ضريبة
امليراث ،برر كاميرون حصوله على
املـبـلــغ بــال ـقــول إن ــه حـصـتــه مــن بيت
ورثه وإخوته عن أبيهم.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة عـمــل
ً
أعضاء من «هيئة جاللة امللكة
تضم
لـ ــإيـ ــرادات والـ ـجـ ـم ــارك» و»ال ــوك ــال ــة
الوطنية ملكافحة الجريمة» ،للقيام
ب ــدراس ــة قــانــون ـيــة ل ـل ـش ــؤون املــالـيــة
لشركات مــذكــورة في «أوراق بنما».
إال أن ص ـح ـي ـف ــة «ذا إن ــدبـ ـن ــدن ــت»
ذك ــرت ،أم ــس ،أن الــرئـيــس التنفيذي
للهيئة ،إدوارد ت ــروب ،ك ــان شريكًا
فــي مكتب «سيمونز أنــد سيمونز»
الــدولــي للمحاماة ،املـعــروف بــأن من
زبائنه أصحاب شركات وصناديق

نتائج اللوتو اللبناني
17 41 34 20 10 7 6
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب الـ ـل ــوت ــو ال ـل ـب ـنــانــي
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1395وج ـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 41 - 34 - 20 - 10 - 7 - 6 :الرقم
اإلضافي17 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 58.428.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 27 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.164.007 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة:
 58.428.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 969 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 60.297 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 135.744.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.968 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة األول ـ ــى واملـنـقــولــةللسحب املقبل 605.482.427 :ل .ل.
 املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة الـثــانـيــة واملـنـقــولــةللسحب املقبل 208.381.868 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1395وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح02673 :
* الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.263.991 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 17.131.995 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2673 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.673 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.73 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 75.000.000 :ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم  59وجاءت
النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة048 :
• يومية أربعة568 :
• يومية خمسة45441 :

«أوف ـ ـشـ ــور» (مـ ــن بـيـنـهــا ال ـص ـنــدوق
االئتماني العائد إلى والد كاميرون).

استبدال كاميرون؟
تختلف الظروف السياسية لديفيد
كاميرون راهنًا عن ظروف عام 2012
حــن تجنب تــداعـيــات الكشف األول
عن استفادته من «األوفشور» بفعل
وضعيته الصلبة .في ذلك العام ،كان
قادرًا على تسويق حكومته على أنها
جـ ـ ــذري» ،وعـلــى
«إص ــاح ـي ــة بـشـكــل ّ
فرض سياسات التقشف وتقديمها
كحل وحـيــد للمشاكل االقـتـصــاديــة.
أمـ ـ ـ ــا حـ ــال ـ ـيـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن
كــام ـيــرون لــم يـعــد بــإمـكــانــه تسويق

تختلف الظروف السياسية
الراهنة لديفيد كاميرون عن
ظروفه في 2012
س ـي ــاس ــات ــه ،ح ـت ــى أنـ ــه ي ـح ـت ــاج إل ــى
تنظيم استفتاء شعبي (سيجري في
ح ــزي ــران) ليبقي ب ــاده فــي االتـحــاد
األوروبي خالفًا لتوجهات عدد مهم
من أعضاء حزبه.
وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن الـ ـج ــدل ال ـقــائــم
بـشــأن االسـتـفـتــاء ،يعكس االنـقـســام
السياسي داخــل «حــزب املحافظني»

الحاكم ،وتضارب مصالح سياسية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة شـ ــديـ ــدة بـ ــن كـ ـ ــوادره
ّ
ومــن يمثلونهم .ولـعــل مــا نقلته «ذا
ّ
غارديان» عن مصادر ،بأن كاميرون
ق ــد ي ـعــرض عـلــى أب ــرز الشخصيات
املـعــارضــة لسياساته داخ ــل الـحــزب
(م ـ ـثـ ــل مـ ـح ــاف ــظ ل ـ ـنـ ــدن ،ال ـص ـح ــاف ــي
بــوريــس جــونـســون ،والـنــائــب مايكل
غ ــوف) مناصب مهمة فــي الحكومة
ب ـع ــد االس ـت ـف ـت ــاء ،ي ــوض ــع ف ــي إط ــار
محاوالت إعادة توحيد الحزب.

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن «أوراق بـنـمــا»
لـ ـ ــم تـ ـكـ ـش ــف جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا حـ ـ ـي ـ ــال تـ ـ ــورط
كــامـيــرون بــاسـتـثـمــارات «أوف ـشــور»،
يرى مراقبون أن للحملة ضده ،التي
ُيسهم فــي تأجيجها مسؤولون من
ح ــزب ــه ،ب ـع ـدًا آخـ ــر ،ي ـن ــدرج ف ــي إط ــار
م ـخــاوف «املـحــافـظــن» مــن فقدانهم
السلطة بسبب سياساتهم املتبعة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وت ـع ـت ـبــر
املـحـلـلــة الـسـيــاسـيــة ،هـيـلــن لــويــس،
أن «أحد العوامل املهمة التي أنقذت
ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــا ّب ــات  1992مــن
خ ـس ــارة ال ـس ـل ـطــة ت ـمــثــل بــاس ـت ـبــدال
رئيسة الحكومة ،مارغريت ثاتشر،
بجون مايجر الــذي كان ُي َع ّد نسبيًا
شخصية جديدة» ،وقد يكون هذا ما
نراه اليوم في ظل صعود شخصيات
كبوريس جونسون ،ومايكل غوف.
لكن بينما تبدي لويس اعتقادها بأن
استراتيجية «حــزب الـعـ ّـمــال» للفوز
بــالـسـلـطــة ،تـكـمــن ف ــي إل ـق ــاء ال ـضــوء
على أخطاء مسؤولي «املحافظني»،
ك ــوزي ــر ال ـخ ــزان ــة ،جـ ــورج أوزبـ ـ ــورن،
وكــامـيــرون ،فــإن متابعني للسياسة
ّ
البريطانية يرون أن قوة حملة زعيم
ّ
«العمال» ،جيريمي كوربني ،إضافة
إلى قدرات الحزب نفسه ،قد تكونان
أك ـثــر صــابــة م ــن أن تـفـشــا نتيجة
«سياسات االستبدال».

استراحة
2264 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 6 4

أفقيا

 -1من الفاكهة – بيان رسمي ُيذاع على الناس –  -2إمرأة أخناتون لها تماثيل ّ
خلدت جمالها
الــرائــع – إســم مــوصــول –  -3للتعريف – مــارشــال فرنسي قــاد جيوش الحلفاء الــى النصر
النهائي في الحرب العاملية األولى – من الطيور –  -4أخرج نفسهّ من رئتيه – دولة أفريقية
–  -5مدينة مغربية – عد أو عملية جمع األرقــام – ُ -6
ضعف ورق – إبــن الحصان – أصفر
عالم أميركي راحل متخصص بعلم اإلنسان من أصل أملاني عارض
باألجنبية –  -7عائلة ِ
ّ
بشدة نظريات النشوء واإلرتقاء – أطــول وأهــم نهر في الباكستان –  -8مطر شديد – بطن
كبير – عائلة –  -9ممثلة ومغنية مكسيكية مشهورة – راقصة وممثلة مصرية –  -10مطرب
مصري معروف ُي ّ
لقب بأمير الغناء العربي

عموديًا

ّ
وضم بعضها الى بعض – دولة أميركية
 -1رئيسة وزراء باكستانية راحلة –  -2جمع األوراق
–  -3طليق – ســرب مــن الطيور – إســم جاللة أو الخالق –  -4بصق مــن فمه – قبل الـيــوم –
ُ
ّ
مغنية وراقصة أميركية مشهورة  -أهم مدن الكوت دازور الفرنسية يقام فيها
للنداء – -5
مهرجان سينمائي سنوي وهي منتجع سياحي مشهور –  -6مدينة إيطالية – نادر الوجود
ّ
املقدسة للصالة – اضطربت احشاؤه واكثر
باألجنبية –  -7للتفسير – عكسها زار األماكن
ّ
املنعكسة في املاء ومات
صورته
عشق
الجمال
التردد لفزعه –  -8فتى أسطوري يوناني رائع
ّ
أس ـ ًـى لعجزه عــن اإلمـســاك بمعشوقته – للندبة –  -9جـنــون – العابد املـتــزهــد –  -10كاتب
وشاعر فرنسي راحل من مؤلفاته «زهور الشر»

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2264

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1تشيكيا – كيا –  -2وجدان – اوبل – ّ -3
نب – نغش – خام –  -4صان – شط –  -5موز – كوبرا
–  -6حار – إيدا –  -7لك – رير – راع –  -8بابا – أجوبة –  -9جواهر – هدر –  -10عبدو ضيوف

عموديًا
 -1تونس – حلبجة –  -2شجب – ماكاو –  -3يد – سور – باع –  -4كان – راهب –  -5ينغص –
اي – رد –  -6شاكيرا – ّ -7
نود – جهض –  -8كوخ – بارودي –  -9يباشر – ابرو –  -10املطاوعة

حل الشبكة 2263

إعداد
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مسعود
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عـ ّ
ـام ــة وم ـف ـكــر لـبـنــانــي ( )1995-1924تـخـصــص بــال ـع ـلــوم اإلســام ـيــة
ُ
ّ
ّ
والعربية .بعيد سيامته كاهنًا إستقر في فرنسا وكرس حياته للحوار
اإلسالمي املسيحي ولوحدة الكنائس
 = 2+4+9+6+3+8عاصمة مالي ■  = 6+1+7+10عظام بالية ■ = 5+11
حرف نصب

حل الشبكة الماضية :فون ريبنتروب

